Indicacions sobre l’activitat docent i avaluadora durant el període de
suspensió de la docència presencial 13 de març de 2020
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Benvolgudes, benvolguts,
Davant la situació excepcional ocasionada per l’expansió epidemiològica del COVID-19, i
seguint les indicacions generals enviades pel vicerector en el seu missatge d’avui, 13 de març
de 2020, l’equip de deganat ha adoptat les següents pautes i orientacions sobre l’activitat
docent durant el període de suspensió de classes presencials.
Es demana un esforç a tot el professorat per tal de facilitar la docència en aquest temps
excepcional. El contingut de la docència virtual s’hauria d’acostar tant com fos possible a la
docència presencial per tal d’assolir els resultats d’aprenentatge de les guies docents. Cada
professor/a ha de comunicar al seu alumnat com adapta la guia docent, especificant les
activitats docents i d’avaluació que es duran a terme.
Pel que fa al desenvolupament de la docència virtual s’estableixen els següents criteris:
1.

CLASSES VIRTUALS

Per tal de dinamitzar l’aprenentatge es duran a terme les classes virtuals a través del campus
virtual mantenint el mateix horari de classe. S’haurà de penjar els recursos i materials al
campus virtual amb antelació perquè els estudiants puguin preparar la classe virtual. Es
recomana l’activació del fòrum. S’obriran les aules informàtiques a demanda, centralitzada a
SLIPI, per si algun estudiant no té accés a la xarxa.
2.

AVALUACIÓ VIRTUAL

Es manté l’avaluació continuada. Les proves d’avaluació continuada s’han de mantenir a través
del campus virtual. Fins que no canviï la situació, els exàmens parcials es faran de manera
virtual i prenent en consideració que l’alumnat podrà disposar de materials per fer-los. Els
professors establiran un sistema de revisió virtual.
3.

TFG i TFM

Les tutories presencials seran substituïdes per les virtuals. Les respectives coordinacions dels
TFG i TFM de les titulacions ampliaran la informació a través del campus virtual.
4.

ALUMNAT DE LA UAB A ERASMUS I ALTRES PROGRAMES

L’alumnat de la UAB que estigui realitzant programes a altres universitats té dret a
reincorporar-se als corresponents estudis de grau. El professorat haurà de facilitar la seva
incorporació al curs.
5.

PRÀCTIQUES EXTERNES

Els coordinadors de pràctiques establiran sistemes alternatius perquè l’alumnat pugui ser
avaluat. Les respectives coordinacions de pràctiques externes dels graus ampliaran la
informació a través del campus virtual.

L’equip de deganat restem a la vostra a disposició per a qualsevol dubte o aclariment que
pugui sorgir. Atesa l’excepcionalitat de la situació us agraïm els vostres esforços per afrontar
els reptes que tenim per endavant.
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